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EvEntos

O SegmentO que maiS 
creSce nO turiSmO 
braSileirO

O turismo de eventos foi o que mais au-
mentou seu faturamento em 2012: cres-

ceu 23,3% em relação ao ano anterior, de acordo 
com a 9ª Pesquisa Anual de Conjuntura Econô-
mica do Turismo (Pacet), realizada pela Fun-
dação Getúlio Vargas. O segmento é também 
o segundo maior fator de atração de visitantes 
estrangeiros para o Brasil: 25,6% dos turistas 
internacionais vêm ao país com essa finalida-
de e o gasto médio diário deste turista é US$ 
127, quase duas vezes maior que o desembolso 
dos turistas de lazer. De acordo com a Associa-
ção Internacional de Congressos e Convenções 
(ICCA), o Brasil está em sétimo lugar entre os 
países que mais realizaram eventos internacio-
nais em 2011.

A Abeoc Brasil é a entidade representativa 
deste setor fundamental para o desenvolvi-
mento do país. Reúne organizadores de even-
tos, promotores e prestadores de serviços dos 
mais variados segmentos da cadeia produtiva 
de Eventos. Está presente e regulamentada em 

A Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil) é uma 
entidade fundada em 1977, e, desde então, trabalha para fortalecer 
o mercado brasileiro de eventos, que hoje é um dos segmentos mais 
importantes para a economia turística do país.

12 Estados — Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo — com cerca de 500 em-
presas associadas. 

Entre os principais objetivos da Abeoc Brasil 
destaca-se a defesa dos interesses das empre-
sas associadas, tornando a atividade de plane-
jamento, organização e gestão de eventos bem 
como a prestação de serviços em eventos cada 
vez mais reconhecida, valorizada e respeitada 
perante o mercado, as entidades institucionais 
e órgãos públicos.

Além de representação política e institucional, 
a Abeoc Brasil oferece aos seus associados ati-
vidades de capacitação profissional através de 
cursos e seminários; intercâmbio de informações 
entre as empresas associadas facilitando a gera-
ção de negócios; divulgação das associadas para 
o mercado através de ações de comunicação e 
marketing; participação em eventos do setor no 
Brasil e no exterior através de missões de relacio-

namento e capacitação; e outros benefícios. 

Eventos para quem faz eventos

Como entidade representativa do setor de tu-
rismo de negócios e eventos, a Associação Bra-
sileira de Empresas de Eventos participa e pro-
move eventos que geram negócios e provocam a 
disseminação do conhecimento. Em dezembro 
de 2014, em São Paulo, será realizado o Eventos 
Brasil – o evento para quem faz eventos, uma 
iniciativa da Abeoc Brasil. 

Em novembro passado, pela primeira vez nos 
seus 25 anos de história de sucesso, o Festival de 
Turismo de Gramado contou com um Salão dedi-
cado especialmente ao setor de eventos, o Salão 
Mice Abeoc Brasil, realizado com todos os espa-
ços ocupados e sala de capacitação lotada nos dois 
dias do evento, encerrado em 9 de novembro. 

“O Salão Mice Abeoc Brasil foi uma gran-
de conquista da Abeoc e do setor de even-
tos, que permitiu um diálogo muito maior 

Por Rogério Mosimann
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A presidente da Abeoc Nacional, Anita Pires, no lançamento da cartilha Evento Seguro, com o prefeito de Santa Maria, César Schirmer e a presidente da 
Abeoc-RS, Ana Cláudia Bittencourt

em cima dos avanços do setor e da busca por 
profissionalização. Agradecemos imensa-
mente à Marta Rossi e seus sócios pelo convi-
te e oportunidade de fazer parte do Festuris. 
Ano que vem com certeza estaremos apresen-
tando novas ideias”, analisa a presidente da 
Abeoc Brasil, Anita Pires. 

A presidente da Abeoc Brasil RS, Ana Cláudia 
Bittencourt, anfitriã e idealizadora do Salão Mice, 
destaca que o evento “demonstrou na prática que 
a área de eventos é muito concorrida e está em 
grande crescimento, tanto que para o ano que 
vem já estamos com reservas de espaços”. 

Cartilha educativa 

O que não pode ser esquecido e o que deve ser 
feito no quesito Segurança para a realização de 
um evento? A resposta para esta pergunta é o 
conteúdo da cartilha “Evento Seguro”, uma ini-
ciativa da Associação Brasileira de Empresas de 
Eventos (Abeoc Brasil) com o apoio da Porto Se-
guro Seguros. 

“Eventos têm que ser seguros, sejam corpora-
tivos, religiosos ou de entretenimento. E alertar 
os promotores sobre os quesitos de segurança 
é também uma das responsabilidades dos orga-
nizadores de eventos”, analisa a presidente da 
Abeoc Brasil, Anita Pires. “Como representante 
do setor, a Abeoc Brasil espera conscientizar a 
cadeia produtiva e as autoridades sobre a im-
portância da segurança em eventos, contribuin-

do para salvar vidas”, acrescenta Anita.
A cartilha foi lançada nacionalmente no Festi-

val de Turismo de Gramado, no dia 8 de novem-
bro, com a presenta do prefeito de Santa Maria 
(RS), Cezar Schirmer. “O que aconteceu em nos-
sa cidade não pode deixar um legado somente 
de dor e sofrimento, é preciso um aprendizado 
para que não aconteça mais e essa cartilha da 
Abeoc tem uma contribuição valiosa neste sen-
tido”, afirmou Schirmer. 

A Cartilha Evento Seguro foi produzida com 
apoio de especialistas no assunto, entre eles 
Igor Pípolo, CEO da Núcleo Consultoria (Brasil) 
e da Nucleo, Inc. (Estados Unidos). “Seguran-
ça para eventos são operações de alto risco, que 
envolvem a imagem da empresa organizadora e 
dos patrocinadores e têm que começar quando o 
evento nasce, com planejamento de prevenção e 
reação, sem improvisos”, alerta Pípolo.

A cartilha Evento Seguro está sendo distribu-
ída gratuitamente em lançamentos nos 12 Esta-
dos onde a Abeoc Brasil possui representação e 
no formato digital no endereço www.abeoc.org.
br/evento-seguro. 

O vice-presidente de Comunicação e Marke-
ting da Abeoc Brasil, José Eduardo de Souza 
Rodrigues informa que a partir das contribui-
ções de outras entidades, autoridades e área 
acadêmica, “vamos escrever juntos a Versão 2.0 
da Cartilha, ampliando sua abrangência com 
normas e procedimentos adotados em cada um 
dos segmentos de eventos”. 

Não é porque se fará uma análise de 
riscos que o orçamento da segurança do 
evento será necessariamente maior que 
o esperado, mas dará aos responsáveis o 
conhecimento dos riscos que ele deseja ou 
não assumir; 

Em caso de qualquer incidente, podem 
ser responsabilizadas todas as empresas 
envolvidas na realização do evento; 

Obter as licenças exigidas pelas autorida-
des não só é necessário, mas também uma 
prevenção para o organizador do evento, 
pois dará a tranquilidade de que o trabalho 
de todos os envolvidos na organização do 
evento têm o aval de órgãos competentes;

O investimento em segurança, além de 
proteger vidas e bens materiais, preserva 
a imagem das empresas que associam suas 
marcas ao evento. Eventuais prejuízos ma-
teriais são recuperáveis, mas prejuízos à 
imagem de uma marca, assim como perdas 
de vidas, são irreparáveis;

Sempre que for buscar um local para seu 
evento, identifique qual é a infraestrutura 
que o espaço oferece e quais vulnerabilida-
des eventualmente precisam ser cobertas 
para que o evento esteja protegido;

A empresa organizadora de eventos pode e 
deve estar amparada por seguros específicos, 
principalmente de responsabilidade civil, já 
exigido por diversos espaços de eventos.

DICAS PARA UM EVENTO SEGURO
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Programa de Qualidade 

Percebendo a necessidade de qualificação do 
setor de eventos no país, a Abeoc Brasil em par-
ceria com o Sebrae Nacional e com apoio da Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) e da Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação (FBHA) estão 
desenvolvendo o Programa de Qualidade Abeoc 
Brasil – Qualificação em Gestão e Certificação de 
Micro e Pequenas Empresas de Eventos. 

O objetivo do Programa que se estende até de-
zembro de 2014 e prevê investimentos de R$ 2,4 
milhões em 12 Estados é preparar as empresas 
da cadeia produtiva de eventos para uma gestão 
focada em resultados e serviços de qualidade.  
Além das atividades de capacitação em gestão 
que contam com a participação de 243 empresas, 
o Programa também prevê a certificação através 
do Selo de Qualidade Abeoc Brasil, a partir de 
agosto de 2014, com auditorias da ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas).

“O Programa nasceu para atender a busca de 
profissionalização e capacitação das empresas 
do setor que necessitam de maior preparo para 
enfrentar o mercado, cada vez mais exigente 
em inovação e qualidade. E a certificação é uma 
tendência mundial que favorece a organização e 
qualificação do mercado”, conta a presidente da 
Abeoc Brasil, Anita Pires. 

Para a gerente adjunta de Comércio e Serviços 
do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro, “o 
segmento de negócios e eventos possui muitas 
pequenas e médias empresas, e os pequenos só 
vão conseguir competir neste mercado se quali-
ficarem a gestão”, adverte. 

O coordenador executivo do Programa, Sérgio 
Bicca, destaca que, além da melhoria na gestão 
das empresas, “a capacitação e posterior certifi-
cação das empresas participantes do programa 
deverá, de fato, aumentar o nível de qualidade 

dos serviços prestados em toda a cadeia produ-
tiva do setor de eventos”, conclui Bicca

Novo estudo 

Dez anos após o último dimensionamento 
econômico realizado, a indústria de eventos ga-
nhará um novo estudo, promovido pela Abeoc 
Brasil como parte do Programa de Qualidade, 
em parceria com o Sebrae Nacional. 

Denominado “O mercado de eventos no Brasil 
e o perfil dos seus clientes – desafios e perspec-
tivas para 2020”, a pesquisa está sendo executa-
da pelo Observatório de Turismo da Universida-
de Federal Fluminense. 

Com etapas quantitativa e qualitativa executa-
das em todas as regiões brasileiras, a nova pes-
quisa irá coletar, organizar e apresentar os prin-
cipais dados e estatísticas da indústria de eventos 
no país, gargalos, tendências e perspectivas, com 
abrangência maior do que na primeira edição, 
incluindo um número superior de cidades e es-
paços para eventos. Os primeiros dados serão 
publicados em agosto de 2014 e o estudo com-
pleto apresentado em dezembro do mesmo ano, 
em São Paulo, no Eventos Brasil, o eventos para 
quem faz eventos, promoção da Abeoc.  

“Nosso setor cresce 7% ao ano, mas sem estra-
tégia para o futuro, este estudo vai dar dimensão 
das tendências e das ações relacionadas ao cres-
cimento do mercado e de que forma aproveitar 
as oportunidades geradas”, analisa a presidente 
da Abeoc Brasil, Anita Pires.

Certificação

Uma tendência mundial em diversos segmen-
tos da economia, a certificação de empresas 
prestadoras de serviços chega agora ao setor 
de eventos brasileiro com o Programa de Qua-
lidade Abeoc Brasil, uma parceria da Associação 

Brasileira de Empresas de Eventos e Sebrae. Até 
julho de 2014, as 243 empresas que participam 
do Programa estão se capacitando para atender 
os requisitos do Selo de Qualidade Abeoc Bra-
sil. Após a conclusão desta etapa, pelo menos 92 
destas empresas já se inscreveram para pleitear 
a certificação, caso comprovem o desempenho 
necessário em auditorias realizadas de forma 
independente pela ABNT – Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas, órgão responsável pela 
normalização técnica no país, com 50 anos de 
experiência em avaliação da conformidade.

Segundo o coordenador de capacitação do 
Programa de Qualidade Abeoc Brasil, Luiz Car-
los Barboza, foi estudado o que há de melhor no 
mundo em certificação para a criação do Selo de 
Qualidade Abeoc Brasil. A principal referência é 
o modelo adotado pela Federação Suíça de Turis-
mo. Para a obtenção do Selo de Qualidade Abeoc 
Brasil, as empresas de eventos precisarão alcançar 
os requisitos técnicos que se baseiam no sistema 
de gestão da qualidade, segundo as exigências das 
normas da série ISO 9000, e também em evidên-
cias comprováveis da prática dos fundamentos de 
qualidade, seguindo os critérios de excelência em 
gestão do Prêmio MPE Brasil, uma parceria do 
Sebrae, Movimento Brasil Competitivo (MBC) e 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). 

O processo de obtenção do Selo impõe o apri-
moramento da gestão, e do ponto de vista do 
mercado, o Selo de Qualidade Abeoc Brasil é 
uma referência para o contratante de serviços 
de eventos que busca uma empresa de qualida-
de. “O Selo de Qualidade Abeoc Brasil diferencia 
as empresas que adotam um sistema de gestão 
eficiente, focado na qualidade e em busca da ex-
celência nos serviços prestados”, resume a pre-
sidente da Abeoc Brasil, Anita Pires. 

Para o gerente de Comércio e Serviços do Se-
brae Nacional, Juarez de Paula, “a certificação 
é o caminho para o Brasil se preparar para os 

EvEntos
Foto: Divulgação

O Salão Mice, no Festuris de Gramado, em novembro, foi um sucesso
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• Aperfeiçoamento da gestão da empresa 
com melhorias contínuas;
• Diminuição dos gastos gerados pela falta 
de qualidade;
• Crescimento sustentável da empresa;
• Profissionalização dos colaboradores;
• Aumento da produtividade da empresa;
• Estabilidade no desempenho;
• Eleva o grau de satisfação dos clientes, vis-
to que o desempenho das empresas certifi-
cadas é superior às não certificadas;
• Garantia e visibilidade para os destinos 
tem empresas com serviços certificados;

BENEfíCIOS DA CERTIfICAçãO 
PElO SElO DE QUAlIDADE 

ABEOC BRASIl

grandes eventos”.  
Já o gerente de Negócios da Gerência de Cer-

tificação de Sistemas de Gestão da ABNT, Luiz 
Boschetti, salienta que os eventos internacionais 
programados para o país acrescentam uma im-
portância singular ao Programa de Qualidade. 
“As empresas do setor, para pleno atendimento 
das demandas de seus clientes devem ter princí-
pios de gestão contemplando todos os níveis do 
processo”, afirma. Boschetti complementa que 
“uma empresa de eventos ao buscar uma certi-
ficação, como a que contempla o Programa de 
Qualidade ABEOC Brasil, desafia a Organização 
a melhorar o seu processo, bem como considerar 
a melhoria contínua ao longo de suas atividades, 
e de forma devida monitorar, através de indica-
dores gerenciais, o seu contínuo desempenho, 
em busca da excelência dos serviços prestados”. 

forEventos 

Criado em julho de 2011 a partir da mobiliza-
ção da Abeoc Brasil e outras entidades, o Fórum 
do Setor de Eventos – ForEventos está prestes 
a celebrar uma importante conquista, a regula-
mentação do trabalho temporário, ou intermi-
tente. Por conta das demandas da Copa 2014, o 
Governo Federal resolveu atender o pedido das 
empresas que atuam com eventos e turismo, 
reunidas no ForEventos, em trabalho que teve à 
frente a presidente da Abeoc Brasil e articulado-
ra político-institucional do Fórum, Anita Pires, 
e o presidente da FBHA, Alexandre Sampaio. 

O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias, anunciou a criação de uma Medida Provisó-
ria que permitirá a admissão de funcionários em 
períodos curtos sem registro em carteira. “Isto vai 
proporcionar segurança jurídica às empresas do 
setor e permitir incorporar um enorme contin-
gente de trabalhadores informais em eventos ao 
mercado de trabalho formal”, analisa Anita Pires.

O ForEventos é uma instância de discussão 
e articulação estratégica de caráter permanen-
te que tem por finalidade o reconhecimento e 
o fortalecimento econômico, social e político 
do setor junto aos mercados, à sociedade civil 
e às esferas governamentais. As entidades par-
ticipantes do ForEventos representam cerca de 
4000 empresas, com geração de mais de 5,1 mi-
lhões de empregos diretos e indiretos.

Atualmente participam do ForEventos a Abe-
oc Brasil, Abevt, Abrace Stands, Alagev, ABIH, 
Abraccef, Resorts Brasil, Ampro, CBC&VB, Even-
tpool, FBHA, MPI, Skal BR, Ubrafe e SPC&VB.

Além da regulamentação do trabalho tempo-

rário, um novo modelo de licitação e um marco 
regulatório para o setor de eventos, bem como 
questões tributárias relacionadas aos eventos e 
o dimensionamento estatístico e econômico do 
setor são as principais bandeiras do Fórum de 
Entidades do Setor de Eventos.

Internacionalização

Duas missões internacionais de Relaciona-
mento, Capacitação e Negócios estão sendo pro-
movidas pela Abeoc Brasil para 2014. Entre os 
dias 11 e 13 de março, o destino é a cidade de An-
tígua Guatemala, onde acontece o 31º Congres-
so da Federação de Entidades Organizadoras de 
Congressos e Afins da América Latina (Cocal). 
Já nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, Lis-
boa sedia o 2º Congresso da Apecate (Associa-
ção Portuguesa de Empresas de Congressos, 
Animação Turística e Eventos). 

Os pacotes para a Missão Cocal 2014, na Gua-
temala, custam a partir de US$ 1.779,00. Com o 
tema “A Sustentabilidade nos eventos e nas práti-
cas de todos os envolvidos”, o Congresso tem pro-
gramadas diversas palestras sobre o tema, bem 

como acerca das tendências relacionadas com tec-
nologia em eventos.  Também haverá uma “Noite 
Brasileira” para promover o Brasil como destino 
do Congresso Cocal 2015, em Florianópolis. 

Quanto a Missão para Portugal, a Abeoc Bra-
sil está finalizando a organização de um pacote 
para facilitar a participação dos interessados 
neste Congresso considerado uma porta de en-
trada para o mercado MICE na Europa. 

O Congresso da Apecate terá como tema a cer-
tificação, internacionalização e promoção para 
o mercado externo. A Abeoc Brasil participará 
do painel cujo título é “Diferenciar pela Quali-
dade, uma Arma no Mercado Global”. 

“Vamos compartilhar a experiência de cer-
tificação do Programa de Qualidade, pois esta 
iniciativa da Abeoc Brasil despertou muito in-
teresse nos portugueses, especialmente o mode-
lo de parceria que construímos com o Sebrae, 
uma referência em capacitação empresarial, e a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas), entidade que fará a auditoria nas empresas 
para avaliação de conformidade com os critérios 
do Selo de Qualidade Abeoc Brasil”, resume a 
presidente e da Abeoc Brasil, Anita Pires. 

Fotos: Divulgação

Anita com Maria Katavatis, da Embratur, Adriane Webber, do Costão do Santinho e Juliana Castanho, do Florianópolis CVB

A presidente da Abeoc Nacional entre Norton Luiz Lenhart (FBHA), Manoel Sampaio (MTE), Alexandre Sampaio (FBHA) e 
Lirian Sousa Soares (FBHA)
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artigo

Países desenvolvidos e geradores de rique-
za são aqueles que têm cultura de coope-

ração e exercício forte de cidadania. Possuem 
associações e entidades não governamentais 
cujos dirigentes estão na função com o absolu-
to propósito de contribuir para fortalecer seu 
setor, fazer uma gestão apropriada ao momen-
to que vive o país e dessa forma contribuir para 
o seu mercado de atuação e, porque não, para 
o seu negócio.

Como vivemos num país onde cooperar não 
faz parte do dia a dia de muitas pessoas e ins-
tituições, queremos saber o que vamos ganhar 
se associando a uma entidade, perdendo a opor-
tunidade de ver nas associações uma forma de 
construir a nação e de buscar felicidade gerando 
bem estar para a comunidade que convivemos.

Estamos passando por uma crise civilizatória, 
uma carência de valores que gera uma crise po-
litica, ambiental e que carece de uma forte edu-
cação social, familiar e empresarial.

Observamos fortes reflexos desse cenário na 
vida das associações, sindicatos e entidades de 
um modo geral; dirigentes que se eternizam no 

poder, atrasados, utilizando as estruturas a seu 
favor e impedindo que os associados e as comu-
nidades cresçam e se fortaleçam.

No entanto, vejo com otimismo o associati-
vismo nos dias de hoje. É possível que as enti-
dades sejam espaços para florescimento de no-
vos tempos, novas práticas, novos benefícios e 
novos impactos. A mudança não é possível na 
mesmice, muito pelo contrário, se realiza na al-
ternância, na diferença.

Não podemos esquecer que vivemos e fazemos 
gestão com aquilo que somos capazes de enxergar. 
O dirigente empresarial, principalmente, tem que 
ter a capacidade de olhar o mundo, seu nicho de 
negócios, seu mercado e perceber que está mu-
dando. Tem gente querendo administrar as enti-
dades com olhar da era da revolução industrial.

As entidades necessitam se instrumentalizar 
para aperfeiçoar suas gestões, e os dirigentes, 
por sua vez, precisam de capacitação, para des-
te modo fortaleceram as entidades e disponi-
bilizarem informações relevantes do mercado 
para os associados. 

Esse debate tem feito parte das reflexões di-

árias da Abeoc Brasil. Reinventar a entidade, 
agregar inteligência à gestão e também um 
olhar estratégico em busca de parceiros.

Podemos observar que esse processo tem 
dado resultados positivos nítidos na gestão da 
entidade, com impacto no mercado e na vida 
das empresas.

Quando falamos em parcerias estratégicas 
queremos ressaltar que, num mundo em cons-
tante transformação e num mercado tão com-
plexo como é a indústria de reuniões e negócios, 
ou somos lideres inspiradores, motivando a 
inovação, mostrando novos caminhos, ou não 
vamos poder usufruir desse momento histórico 
onde nosso mercado cresce cerca de 14%, em 
2013, segundo pesquisas.

Os eventos têm uma capacidade transforma-
dora, são uma alavanca geradora de riqueza, 
inovação e novas práticas. Esse é o negócio da 
Abeoc Brasil e vamos fazer dessa matéria prima 
uma revolução no mercado, na entidade e nas 
nossas empresas, gerando postos de trabalho, 
riqueza e cidadania, contribuindo dessa forma 
para a construção de nosso país. 

aSSOciatiViSmO 
emPreSarial e a 
reinVenÇÃO DaS 
entiDaDeS

Por Anita Pires
Presidente Abeoc Brasil
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